Zicht op de toekomst door de kunstof
kozijnen specialist uit Zuid Nederland!
Ter uitbreiding van ons bestaande team zoeken wij per direct daadkrachtige aanpakkers die
graag kunstof kozijnen plaatsen!

Monteur(s) Kunststof Kozijnen | ervaren en/of leerling
Loondienst/ZZP-er/Leerling
Als monteur van kunstof kozijnen ben je medeverantwoordelijk voor het plaatsen van onze
op maat gemaakte kunststof kozijnen. Je komt bij vele mensen thuis in ons werkgebied
Zuid-West Nederland . We bieden je een afwisselende baan in een gezellig, hardwerkend
team. Je werkt vaak samen maar weet ook zelfstandig je weg te vinden. Tenslotte gaan we
graag een langdurige samenwerking aan met jou.
Zowel ervaren, ZZP of leerling monteurs komen in aanmerking voor deze vacature. Onze
werkplaats bevindt zich in Vlissingen.

Als Monteur Kunststof Kozijnen ben je:
●

Technisch vaardig en daadkrachtig;

●

Een nauwkeurige werker en oplossingsgericht;

●

Representatief, vriendelijk en sociaal vaardig;

●

Woonachtig in de regio Zeeland/Bergen op Zoom/ Roosendaal/Vlaanderen (BE)

●

Mondeling en schriftelijk vaardig in Nederlands en/of Engels

Deze extra talenten en vaardigheden zijn welkom:
●

Flexibel en positief qua mentaliteit;

●

Proactieve houding en een aanpakker;

●

Teamplayer;

●

VMBO werk- en denkniveau;

●

Eigen vervoer en rijbewijs is een pré i.v.m. woon-werkverkeer naar Vlissingen;

Arbeidsvoorwaarden:
●

Marktconform salaris / tarieven

●

Actuele arbeidsvoorwaarden;

●

Langdurige arbeidsovereenkomst / samenwerk overeenkomst;

●

Pensioenregeling;

●

Informele en prettige werksfeer;

●

Mogelijk om te werken en leren in de praktijk

Wij van Yes Dakkapellen stellen ons voor:
Wij zijn een team van vakkundige, handige en ervaren dakkapel en kozijnen makers! Wij
leveren maatwerk voor iedere klant. Onze producten zijn bekend om hun hoogwaardige
kwaliteit en afwerking. Wij hebben een werkplaats en showroom in Vlissingen maar werken
door heel Zuid Nederland tot aan Utrecht. Wij zijn een innovatief bedrijf en staan bekend om
ons vakwerk, de prettige werksfeer en vriendelijke medewerkers.
Wij zijn samen met jou een dakkapellen specialist!

